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I. — GEÇEN TJTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üye Lûtfi 
Akadh'ya, hastalığına binaen 41 gün izin. veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Millî Güven Partisi Grup Başkanlığının; 
Türk - Amerikan Kredi Anlaşması konusunda
ki Araştırma Komisyonuna Kayseri Üyesi Sa
mi Turan'm aday gösterilmiş olduğuna dair tez
keresi okundu ve adı geçen üye işari oyla Araş
tırma Komisyonu üyeliğine seçildi. 

Dilekçi Karma, Bütçe ve Plan, Millî Savun
ma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - İskân 
komisyonlarında açık bulunan birer bağımsız 
üyeliğe seçim, henüz adaylar gösterilmemiş bu
lunduğundan, ertelendi. 

4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri îc Hizmet Kanununun 87 ve 88 noi 
maddelerinin değiştirilmesine dair ve 

Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı 
hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarılarının ön
celik ve ivedilikle görüşülmeleri onaylandı; 
maddeleri ve tümleri kabul olunarak kanunlaş
tıkları bildirildi. 

6/566, 6/575, 6 577, 6/580, 6/581, 6/2, 6/5, 
6/7, 6/8 numaralı sözlü sorular, soru sahibi ve 
ilgili bakanların; 

6/570, 6/567, 6/9 numaralı sözlü sorular da 
ilgili bakanların; 

10/42 ve 10 43 numaralı araştırına önerge
leri, önerge sahibi, ve ilgili bakanların; 

10/45 numaralı araştırma önergesi de ilgili 
bakanın Genel Kurulda hasır bulunmamaları 
nedeni ile gelecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1970 
yılı kesinhesaplan hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

27 . 4 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime, saat 18,21 'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hayrı YlunıcuoğJu Bahriye Ve ok 
Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadır!) 

» > • • < 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hııyri Mumcuoğlu (Tekirdağ) 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN Yüce Senatonun 53 ncü Birleşimini açıyorum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

j BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş-
! melere başlıyoruz. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'nin, Ga
ziantep ili ve çevresinde son günlerde aralıksız 
yağcın yağmur re dolu nedeni ile meydana gelen 
hasar ve zirai sigorta konularındaki gündem dı
şı konuşması ve İmar ve İskân Bakanı Serhülent 
Bingöl'ün cevabı. 

BAŞKAN — iki sayın üyenin gündem dışı 
talebi vardır. 

Sayın Salih Tanyeri, buyurunuz efendim. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; 
Nisanın 18, 19 ve 20 nci günleri Gaziantep 

merkez köyleri ile Oğuzeli, Kilis, Nizip ve isla
hiye merkez ve köylerine aralıksız şekilde şid
detli yağan yağmur ve sonra da doluya dönü
şen âfet; tarla ve ağaçlarda büyük hasara, kü
çük ve büyük baş hayvanlarda da büyük za
rarlara sebebiyet vermiştir. Bu bölgeler özel
likle bağ, zeytin ve fıstık bölgeleridir. Geçen 
sene bu mahsûl gereği şekilde vermediği ve bu 
yıl da güzel ve bereketli mahsûl vadettiği 
için, müstahsil bundan büyük ümit beklemek
teydi. Şimdi; ümitleri ümitsizliğe çevrilmiş ve 
büyük bir yeis içinde kalmışlardır. 

Bunlara ilâveten; Kilis'te birçok evler yı
kılmış, birçokları da oturulamaz hale gelmiş
tir. Hükümetimizin Gaziantep'teki bu âfete ve 
onun verdiği zararlara yakından eğilmesini ve 
kuruyan ümitleri yeşerten yaratıcı ve yapıcı eli
ni uzatmasını hassaten istirham ediyoruz. 

Dün Mecliste, bir milletvekilimizin bu istika
mette yaptığı konuşmasının bir cümlesini Sayın 
Devlet Bakanı kınar güründüler. Milletveki
limiz, bu afet karşısında fakir köylünün kade
ri ile başbaşa bırakılmamasını rica etmişti. As

lında, bu cümlede, geçen sene bu bölgenin uğ
radığı zelzele afetinim henüz sarılmamış yara
larının gizli şikâyeti mevcuttu. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bu münasebetle, memleketimizde âcil bir 

durum iktisabetmiş olan ziraî sigorta proble
mine kısaca değinmek istiyorum. 

Nüfusunun % 72'sinin hâlâ köylerde ziraat-
le meşgul olduğu memleketimizde; köylünün, 
çiftçinin bir yıllık umudunu, geçimini bağladı
ğı ziraî ürünün henüz garantiye alındığı iddia 
edilemez. Memleketimizde maalesef, yağmur 
yağsa da yağmasa da, mahsûl; kuraklık, sey
lâp ve dolu sebebiyle zarar görmekte ve yine 
çiftçinin iki eli böğründe kalmaktadır. Bu felâ
keti gidermesi için kendisine müracaat edilen 
«Devlet Baba» ancak vergilerin ertelenmesi, 
borçların tecili ve olanakların el verdiği oran
da da tohumluk ve yiyecek bir kısım tahıl ver
mekten ileri gitmemekte, gidememektedir. 

Halbuki, Anayasamızın 52 nci maddesi; çift
çinin ve ziraî ürünlerin korunacağını emretmiş, 
bu hususta Devlete görev vermiştir. Bu itibar
la artık, «Seylâp olacak, dolu afetine mâruz 
kalacak, ya da kuraklık olacak mahsul elde ede
meyeceğim» endişesinden çiftçiyi kurtarmak ve 
memleketimizin ekonomik gelişmesinin bir ve
tiresi olan tarımsal gelişmeyi, tarım alanında 
yaşayanların ekonomik ve sosyal refahlarının, 
gelişmelerini sağlayıcı hükümler getirmek za
manı gelmiş ve geçmiştir. Kanaatimizce, ziraî 
sigortaların; Ticaret Kanununun mahdut, sıla, 
pahalı ve formaliteli hükümlerinden kurtarıp; 
genelleştirici, kolaylaştırıcı bir kanun şeklinde 
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getirilmesi ve bölyece ziraî ürünlerimizin yılık 
sigortalarının yaptırılması suretiyle, çiftçimizi 
rahata, huzura kavuşturmak gerekmektedir. 

Bu itibarla, ben, en son inzimam 'elden bu 
yılki afet felâketi dolayısıyle, Hüküanetimiz-
den, ziraî sigorta problemini derinliğine, ge
nişliğine inceleyerek ele almaşımı ve bunu en 
geç toprak ve tarım reformuyla birlikte Mec
lise getirmesini yürekten temenni ediyorum. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın İmar ve iskân Bakanı 
Serbülent Bingöl, buyurunuz efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri; 

Son haftalar zarfında yurdumuz beHki bir 
bakıma istikbale ümitle bakacak yağışları bek
lerken, bazı yerlerde bunların yağış vasatileri 
üzerine çıktığını ve bir taraftan tarım ürünle
rine zarar verirken, diğer taraftan da genel 
hayatı etkileyici zararlar vermekte olduğunu 
görmekteyiz. 

Bunlardan bir tanesi de; daha evvel Sayın 
Gaziantep Senatörü tarafından ifade edildiği 
gibi, Gaziantep ve civarında meydana gelmiş
tir. Bugün de, radyodan, Tunceli ve Hakkâ
ri'de de buna benzer büyük yağışların meydana 
geldiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu arada yegâne tesellimiz; bir hafta evvel 
meydana gelen bir yağışta, iki can kaybınım 
ötesinde, bu yağışlardan cana bir zarar gel
mediğini görmüş olmaktır. Gaziantep'te iki 
gün peş peşe hakikaten yaygın bir yağış meyda
na gelmiş ve bunu takiben Gaziantep Valiliğiy-
le yaptığımız temaslarda, devamlı tedbirler 
alındığı ve gerekli yardımın kendi imkânla
rıyla sağlandığı öğrenilmiştir. 

Şimdiye kadar bize gelen bilgilere göre, ya
ğış hakikaten ©kinlere büyük zarar vermiş, 14 
binada hasar meydana getirmiş, fakat bunun 
nihaî tespit olmadığı ve köylere kadar gidile
rek zararın tespitine çalışıldığı ifade edilmiştir. 

Valilik emrine gerekli yardım imkânı hazır
lanmıştır; her an, talebettiği takdirde, bura
dan istenilen miktarda nakit ve gıda yardımı 
gönderilecektir. Civardaki depolarımızdan da, 
Valiliğin talebi halinde kendisine yardım ya
pılması talimatı da verilmiştir. 

— 362 
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Bu arada ekinlere ve mahsule gelen zarara 
değimilmesini ve ziraî mahsullerin de sigorta 
kapsamı içine alınması hususundaki temennile
re iştirak etmemeye imkân yoktur. Hükümet 
olarak, gittikçe artan bu zararların bir çeşit 
sigorta içinde karşılanması için gerekli çalışma
ların yapılacağı şüphesizdir. 

Geçen yıl meydana gelmiş olan deprem 
âfetinde zarar görmüş vatandaşlarımızın, şüp
hesiz, kendi kaderlerine terk edilmeyeceği 
aşikârdır. Şu anda bu konunun ele alınaca
ğını bilmediğim için, kendilerine hemen cevap 
arz edemiyeceğim, fakat Bakanlığım zelzele 
konusunda, bahusus tüm varlıkların elden çık
tığı deprem âfetinde, hiç bir vatandaşı kemdi 
kaderiyle karşı karşıya bırakmak gibi bir 
durumda bulunmamaktadır. İzin verirlerse, 
bu konuda da kendilerine ayrıca arzı cevapta 
bulunacağım. 

Teşekkür ederim, saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

2. — Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı'nm, 22 
Mart 1972 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan, 
6/12585 sayılı Kararnamenin uygulama esasla
rına ilişkin tebliğ hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı, buyurunuz efen
dim. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yüksek malumlarınız olduğu üzere, 22 Mart 
1972 tarihinde Resmî Gazetede bir tebliğ yayın
lanmıştır. Bu tebliğde; 6/12585 sayılı Karar
namenin uygulanması esaslarına ilişkin tebliğ-
verilmektedir. Yine yüksek malumlarınız üze
re, bu Kararname, teşvik tedbirlerini ve sa
nayiin gelişmesi yönünde müteşebbise Hüküme
tin tanıdığı bazı hususları belirten bir karar
nameydi. Maalesef, bu tebliğ ile, 6/12585 sayı
lı Kararnamenin tamamen ortadan kalkması 
esası getirilmiştir. Gazetenin yayınladığı tarih 
22 Marttır; teşvik tedbirlerinin kaldırıldığıma 
dair olan süre ise 29 Nisana kadar, takriben 
1 ay 7 gün kadar kısa bir zamandır. Takdir 
edensiniz ki, sanayileşme arzusunu taşıyan mü
teşebbisin, veyahutta şirketin, bu kısa zaman 
zarfında projesini, fizibilite raporlarımı hazır
lamasına imkân yoktur. Bugünlerde, âdeta 
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sathî proje ve fizibilite raporları hazırlanarak, 
Planlama Dairesinin kapıları işgal edilmek üze
redir. 

Bu tebliğle, her ne kadar 22 tarihli gazete
de, 29'undan sonra tatbik edilecek esaslar tes
pit edilmişse de, 29'undan sonraki tatbike 
âmir olan 7/4079 sayılı Kararname, müteşeb
bisi değil, daha ziyade aracıyı koruyan bir 
kararname mahiyetini taşımaktadır. 29'undan 
sonra, herhangi bir firma ithal ettiği maldan 
dolayı, mahdut kalemlerde de olsa, indirimden 
istifade edebilecektir, fakat 6/12585 sayılı Ka
rarname ise, tamamen müteşebbise ve proje 
sahibine hasredilmiş teşvik tedbirlerini muhte
vi bulunmaktadır. 

Bu sebeple, 29 Nisan tarihinin, Hükümet
çe, pek kısa olduğu nazara alınarak, uzatılma
sında, sanayii gelişmek üzere olan memleketi
miz için hayır telâkki ettiğimden huzurunuzu 
işgal ettim. 

Hükümet eğer bu konuya nazar atacak, dik
katini teksif edecek olursa, muhakkak ki, sa
nayiciye teşvik tedbirlerinden istifade imkânı
nı sağlamış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 29 Nisanda müra
caat eden bir müteşebbis yüzde yüz gümrük in
diriminden istifade edecek, 1 Mayısta müracaat 
eden, 2 Mayısta müracaat eden bir müteşebbis 
yüzde yüz gümrük ödeyecek. Bu, sanayii ta
mamen duraklatır, inkişâfını önler. Bu ba
kımdan, âdil ölçüler içinde en azından sürenin 
uzatılmak suretiyle, müteşebbislerin kendile
rine has projelerini, fizibilite raporlarını ye
tiştirecek bir sürenin tanınmasını istirham edi
yorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 

3. — Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üye Hida
yet Aydıner'e, hastalığına binaen 20 gün izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/86) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı sunuşu var, 
arz ediyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Cumhuraşkankğınca 

Seçilen Üyesi Hidayet Aydıner'in hastalığına 
binaen 21 . 4 . 1972 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle izinli sayılması hususunun Genel Ku
rula arzı, Başkanlık Divanının 25 . 4 . 1972 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Tekin Arıburun 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Cumhur

başkanlığı tarafımdan seçilen üyesi Sayın Hi
dayet Aydıner'e 21 Nisan 1972 tarihinden iti
baren hastalığına binaen 20 gün izin verilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

•i. — Çorum Üyesi Mahmut Şevket Özçetiııin, 
Diycaut İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tu-
nagür hakkında kurulan Araştırma Komisyo
nundan çekildiğine dair önergesi (10/2S, i/21) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Yaşar Tunagür hakkında devam eden Araş

tırma Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğimi 
arz, gereğini saygılarımla rica ederimi. 

Çorum 
M. Şevket Özçetirı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur efen
dim. 

5. — Dilekçe Katına, Bütçe ve Plan, Millî 
Savunma ve Bayındırlık, ulaştırma ve İmar -
İskân komisyonlarında açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Aday gösterildiği için bu mad
deyi geçmek zorunluluğundayız efendim. 

Gündemin diğer maddesine geçiyorum. 
6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atolay'ın, son yıl içinde açılan ve kullanılan 
kredilerin ekonomik ve sosyeıl kalkınmadaki 
katkı ve etkilerine dair Senato araştırması iste
yen önergesi (10/42) 

BAŞKAN — Sayın Atalay? Buradalar, il
gili Bakan? Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 
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7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgelerarasında artan farklılık ve 
bölgesel plancı gitme zorunluyu olup olmadığı 
hususları uda Senato araştırması- isteyen önerge
si (10/43) 

BAŞKAN — Keza, aynı nedenle gelecek 
Birleşime kalıyor. 

i v - G Ö R Ü Ş 

X 1. — Denizyatağı ve okyanus tabanı ile 
bunların altındaki topraklara nükleer silâhların 
ve diğer kitle imha silâhlarının yerleştirilmesi
nin yasaklanmasına dair Anrflasman in onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonla m raporları 
(Millet Meclisi : 1/4.84; Cumhuriyet Senato
su : 1/68) (S. Sayısı : 90) (J) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 5 nci sırasında, «Birinci görüş

mesi yapılacak işler» arasında birinci maddeyi 
teşkil eden andlasmanın onaylanması hakkın
daki kanun tasarısının, mahiyeti ve süresinin 
bitmek üzere olması nedeniyle, Komisyon rapo
runda da belirtildiği gibi ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanvekili 

Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim? Yok. Komisyon ra
porunda öncelik istenmiş ise de, halen gündem
deki sırası gelmiş bulunması nedeniyle, yalnız 
ivedilik hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Sayın Devlet Bakanı ve Komisyon Başkan
vekili yerlerini almışlardır. 

Gerekçenin ve maddelerin okunmasına lü
zum olup olmadığı hususunu oylarınıza suna-

(1) 90 S. Sayılı basjnayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamcli Özer'in, Demokratik Cumhuriıjet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergen (10/45) 

BAŞKAN — Sayın özer? Yok. Gelecek Bir
leşime kalmıştır. 

LEN İŞLER 

cağım. Okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Okunmaması kararlaştırılmıştır efendim. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim? Buyurun Sayın Rifat öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Andlaşmalarda, ekseriyetle konuşmak âdet 
olmamış ise de; Komisyonumuzun kabul etmiş 
olduğu metin ile, Millet Meclisinin kabul etmiş 
olduğu metinler arasında, baş harfleri yazılışın
da fark vardır. Kelimelerin başlarındaki bulu
nan hususların Millet Meclisinde daima her ke
lime her nedense büyük harflerle kabul edil
miş, bizim Komisyonumuzda ise, bunlar daima 
küçük harflerle kabul edilmiştir. Millet Mecli
sinde kabul edilen metin büyük harflerle oldu
ğuna göre, Millet Meclisinin kabul etmiş ol
duğu metin yerindedir. Çünkü, büyük harf has 
ismi ilgilendiren husustur. Bu itibarla, madde
nin aynen Millet Meclisinden geldiği şekilde 
okunarak kabul edilmesi lâzımdır, bu bir. 

Esas üzerindeki konuşmama gelince; 
Hükümetin teklifindeki «Denizyatağı ve 

okyanus dibi» ibaresi Millet Meclisinin Dışiş
leri Komisyonunda, «Denizyatağı ve okyanus 
tabanı» olarak değiştirmiştir. Bu dip ve taban 
arasında esasa müessir bir fark olmamakla be
raber, andlaşma metninin anahattı daima her 
yerde, «Denizyatağı ve okyanus dibi» olarak 
geçmiştir. Şimdi, Hükümet teklifinde «Deniz
yatağı ve okyanus dibi», Hariciye Komisyonun
da «Denizyatağı ve okyanus tabanı» olarak de
ğiştirilmiş ve Millet Meclisinde «Denizyatağı ve 
okyanus tabanı» olarak kabul edilmiş, Yüce Ko
misyonumuz da bunları bu şekilde kabul etmiş
tir. Ama, andlaşma metinlerinde daima «dip» 
olarak geçmektedir. 

Diğer bir husus, bu arada üzüntümü de söy
lemek isterim, gerek Hükümet teklifinde ve 
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gerekse Millet Meclisinin Hariciye Komisyonun
da ve gerekse bizim komisyonlarımızda, Was-
hington şehri has bir isim olmasına rağmen, 
maalesef burada «Waşington» olarak geçmiştir. 
Washing*ton'un has ismi «W», «a», «s», «h», 
«i», «n», «g», «t», «o», ve «n» den müteşekkil
dir. Bunun da bu sakilde düzeltilmesi lâzım
dır. Bu hususta önerge verdim. Gerek kanun 
başlığının andlaşma metnine uygun olması ve 
gerekse «Washington» isminin de has isim ol
ması dolayısıyle, okunduğu şekilde değil, yazıl
dığı şekilde ve bilindiği şekilde kabul edilmesi 
lâzımdır, önergemi kabul etmenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye 
var mı efendim? Buyurun Sayın Bekata. Hükü
met teklifinde de, «W» müstesna, Türkçe ya
zılmış. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlar, 

Senatör arkadaşımızın üzerinde durduğu bi
rinci nokta; Millet Meclisi metni ile Senato 
metni arasında bir fark olabileceğini mülâhaza 
buyurarak, Millet Meclisi metninin esas alın
ması üzerindedir. 

Elimizde, 90 sıra sayısıyle basılmış bulunan 
Cumhuriyet Senatosu ile ilgili raporun 4. say
fasında da görüleceği gibi, Millet Meclisi metni 
zaten bu uygulamada esas alındığı cihetle, ge
rek Millî Savunma Komisyonu, gerekse Dışiş
leri Komisyonu ayrıca bir metin yazmayıp, 
«Millet Meclisinin 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir» sözünü ihtiva ettiği cihetle, arka
daşımızın bu mülâhazası kendiliğinden halledil
miş bulunmaktadır. 

«Washington» sözünün, has isim olması iti
bariyle, İngilizcede nasıl yazılmışsa metinde de 
öyle yer alması gerektiği ifadesine gelince: 

Bu metinde «Washington» sözü Türkçe'de 
konuşulduğu gibi yer almış bulunmaktadır. Ar
kadaşımızın mülâhazası onaylamanın mahiyeti
ne değil, bu kelime ile ilişiklidir. Böyle bir ko
nunun tashih edilmesi hali, bu uygulama tasa
rısını aylarca geciktirmeye sebebiyet verecek
tir. Üstelik, bugüne kadar çeşitli metinlerde 
bazen has isim, bazan da Türkçe telâffuzu ile 
konulduğu cihetle, konuda, beynelmilel te-
ammüller ve Türkiye'deki tatbikat bakımından 
da bir fark bahis konusu değildir. Bu itibarla, 
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ı arkadaşımızın önergesinin 'kabul edilmemesini 

ve her iki komisyondan ve Millet Meclisi Genel 
Kurulundan geçmiş bulunan metnin üzerinde 
arkadaşlarımızın kararının birleşmesini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye? 

Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Denizyatağı ve Okyanus Tabanı ile Bunların 
Altındaki Topraklara Nükleer Silâhların ve 
Diğer Kitle imha Silâhlarının Yerleştirilmesi
nin Yasaklanmasına dair Andlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 
Madde 1. — Hükümetimiz tarafından 25 Şu

bat 1971 tarihinde Londra, Waşington ve Mos-
I 'kova'da imzalanan «Denizyatağı ve okyanus ta

banı ile bunların altındaki topraklara nükleer 
silâhların ve diğer kitle imha silâhlarının yer
leştirilmesinin yasaklanmasına dair Andlaşma» 

I nın onaylanması uygun bulunmuştur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye? Yok. Madde ile ilgili verilmiş bir 
önerge var, okutuyorum efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, andlaşma hayati bir konu arz etmekte
dir. İşin gecikmesi noktayı nazarından; ko
misyonların bir daha; bizim namımıza hesap 

I gördüklerine göre, dikkatli olmalarını rica eder 
önergemi geri aldığımı bildiririm. 

I BAŞKAN — önerge geri alınmıştır efendim. 
Madde üzerinde isteyen sayın üye? Yok. Mad
deyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
1 rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
I ym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
I ym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
| mistir efendim. 
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Taşanımı tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye? Yok. Tasarı acık oylarınıza 
sunulmuştur, itiraz olmadığı takdirde kupalar 
sıralar arasında dolaştmlaeaktır efendim. 

Vazifeliler lütfen oy kutularını sıralar ara
sında, Andlaşma hakkında açık oyların toplan
ması için, dolaştırsınlar efendim. 

2. — 394 sayılı Hafta Tatili hakkındaki Ka
nunun 4 ncü maddesine bir fıkra, eklenmesine 
dair kanun teklifinin, Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İsler Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 2/614: 
Cumhuriyet Senatosu : 2/17) (S. Sayısı : 91) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında bulunan 91 sıra sayılı Kanunun 
memleketimizin turistik ve gelişen ekonomik 
harekelileri karşısında, 4 ncü maddeye bir fıkra 
eklenmesinde gösterildiği gibi, iç ve dış turizm 
hareketlerinde hediye, turistik eşya ve emsal
lerinin, memleketimiz bu nadide eşyalarının sa
tışlarının, kısmen de olsa, turistler tarafından 
tatil günlerinde satış yapan dükkânların ka
palı kalmasının engellenmesi nedeniyle, tasarı
nın müstaceliyeti sebebiyle gündemde mevcut 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
Faruk Kınaytürk 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi takdim et
miş bulunuyorum, öncelik hususunun oya 
sunulmasına yer yoktur, zira tasannm sırası 
gelmiştir. G-srekçeli olduğu için, ivedilik istemi 
üzerinde söz isteyen sayın üye var mı? Yok. 
İvedilik hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Tasarının gerekçe ve maddelerinin okunma
sına lüzum olup olmadığını oylarınıza sunuyo
rum. Okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

(1) 91 S. Sayılı basma yazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Saym Hükümet ve Komisyon buradadırlar. 
Lütfen yerinizi alınız efendim. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 
394 sayılı Hafta Tatili hakkındaki Kanunun 
4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun teklifi 
Madde 1. — 394 sayılı Hafta Tatili hak

kındaki Kanunun 4 ncü maddesine aşağıdaki 
(I) fıkrası eklenmiştir : 

I) Turistik, hediyelik ve hâtıra eşya satan 
ticarethane ve müesseseler. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye? Yok. Birinci maddeyi okun
duğu şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz is
teyen saym üye? Yok. ikinci maddeyi okunduğu 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
ym üye? Yek. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen saym üye var mı efendim? Yok. Tasarı
yı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bu suretle Sena-
tomuzca da kabul edilmiştir. Kanunlaşacaktır 
efendim. 

Açık oylama işleminin sonucuna intizar edi
yorum efendim. 

Oylama işlemi devam ediyor. Saym üyeler 
lütfen oylarını kullansınlar efendim. 

Açıklamaya lüzum yok; beyaz oy «kabulü», 
kırmızı oy «reddi», yeşil oy «çekinseri» ifade 
edecektir. Bu dairede oylama işlemi devam edi
yor. 

90 sıra sayılı tasarıya oyunu kullanmayan 
saym üye var mı efendim? Lütfen efendim. 
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Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Açık oylama sonucunu arz 

ediyorum efendim, 
Sıra sayısı 90, 
Denizyatağı ve Okyanus Tabanı ile Bunla

rın Altındaki Topraklara Nükleer Silâhların ve 
Diğer Kitle imha Silâhlarının Yerleştirilmesi
nin Yasaklanmasına dair Andlaşmanın onay-
lanmasmnı uygun bulunduğu hakkında kanun 

istanbul Senatörü 
Cemal Yıldırım 

Soru : Emekliliklerini istemiş olan vatandaş
ların emekli işlemlerinin sürüncemede kalması 
işlerini uyduran bir kısım vatandaşların emekli 
muamelelerinin iltimas veya başka sebeplerle 
öne alınması son günlerde geniş ölçüde haklı 
şikâyetlere yol açmaktadır. 

Bu şikâyetlerin önlenmesi, işlere bir düzen 
verilmesi için : 

1. Emekli işlemlerini süratledirmek için 
Emekli Sandığınca ne gibi tedbirler alınmış ve 
daJha ne gibi tedbirlerin alınması düşünülmek
tedir. 

2. Son Emekli Kanunun çıktığından bugü
ne kadar kaç memur emekliliğini istemiş bun
lardan ne kadarının işlemi bitirilmiştir. Geri 
kalanların işlemlerinin bitirilmesi ne zaman ik
mal edilecektir. 

tasarısının açık oylamasına 113 sayın üye ka
tılmış, 113 üye de kabul oyu vermiş, bu suretle 
tasarı Cumhuriyet Senatomuzca da kabul edil
miştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir madde 
bulunmadığından 2 Mayıs 1972 Salı günü saat 
15,00'te toplanılmak üzere 53 ncü Birleşimi ka
patıyorum. 

Saygılarımla. 

Kapanma Saati : 15,45 

Konu : Emekli işlemlerine dair 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 27 .11.1971 tarihli ve 1326-75-13253 

sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Cemal 
Yıldırım'm emekli işlemlerine dair olan yazılı 
soru önergesi cevabı 3 nüsha olarak sunulmuş
tur. 

Saygıyle arz ederim. 

Sait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Sayın Ce
mal Yıldırım'm, emekli işlemlerine dair yazılı 

soru önergesi cevabıdır 
Sayın Cemal Yıldırım, yazılı soru önergesin

de, personelden emekliliklerini istemiş olanların 
muamelelerinim sürüncemede kaldığından, işleri-

V - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Cemal Yıldırım'm, emeldi işlemlerine dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in 
yazılı cevabı (7/4) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasınnı temini
ni saygılarımla rica ederim. 

3. Eski emeklilerin yeni kanuna göre inti
bakları ne zaman yapılacak ve ne zaman bitiri
lecektir. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Gn. Md. Emeklilik Şb. 25 . 4 . 1972 

Sayı : 115619 -159/11511 
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ni uyduranların iltimas veya başka sebeplerle I 
öne alındığından, bu yüzden haklı şikâyetler ol
duğundan bahisle; 

1. Emekli işlemlerini süratlendirmek için, 
Emekli Sandığınca ne gibi tedbir alınmış ve da
ha ne gibi tedbir alınması düşünüldüğü, 

2. Emekli Kanunu çıktığından bu güne ka
dar kaç memur emekliliğini istemiş, ne kadarı
nın işi bitirilmiş, geri kalanların işlerinin ne za- I 
man ikmal edileceği, 

3. Eski emeklilerin, yeni kanuna göre inti
baklarının ne zaman yapılacağı ve ne zaman bi
tirileceği. 

Sorulmaktadır. 
Bu konuda, T. 0 Emekli Sandığı Genel Mü

dürlüğünden alman 21 Mart 1972 tarihli ve 
20 - 1/XXXIIT - 40 sayılı yazısında; 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun malî hükümleri
nin uygulanmaya başladığı 1970 yılı içerisinde 
ve 5434 sayılı T. C. Ennkıi Sandığı Kanunun
da değişiklik yapan 1425 sayılı Kanunun kabulü 
üzerine, 1971 yılı içerisinde, geçmiş yıllara na
zaran görülmemiş derecede emeklilik isteği ile 
karşılaşıldığı bahis konusu edilerek; | 

1. Bunların emekli işlerini süratlendirmek f 
için bu üniteye personel i?âve edildiği, ayrıca, 
bu personele hafta tatili dahil normal çalışma 
saatleri dışında fazla çalışma yaptırıldığı, bu su
retle emekliye ayrılanların evrakının Sandığa 
geliş kaydına göre muamelelerinin tamamlandı
ğı, emekli aylıklarıyle ikramiyelerinin ödendiği, 

2. 1971 yılı içerisinde emekliye ayrılan 27458 
iştirakçiden, 1971 yık sonu itibariyle 22 652'si
nin emeklilik işleminin kesin olarak sonuçlandı-
rıldığı, diğerlerinin belgelerindeki noksanlar, in
tibak hataları ve sair nedenlerle yazışma yapıl
dığı, neticede bunların da işlemlerinin tamam
landığı, halen emeklilik işlemlerinin gecikmesi 
gibi, bir durum olmadığı, 

3. 1425 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi 
üzerine, öncelikle aynı kanunun geçici 1 nci 
maddesi uyarınca 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 ta- I 
rihleri arasında emekliye ayrılanların emekli ay
lıkları ile ölenlerin dul ve yetimlerinin aylıkları
nın ve her iki gruba girenlerin emeklilik ikra
miyelerinin bu kanunun esaslarına göre yeniden 
tahsisi yapıldığı ve 1 . 12 . 1970 tarihinden son
raki devreye ait aylık farklarının ödendiği, bun- | 
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ların 1 . 3 . 1970 - 1 . 12 . 1970 tarihleri ara
sına ait aylık farkları ile emeklilik ikramiyesine 
ait farkları da Bakanlar Kurulunca belirtilecek 
zaman, şekil ve usule göre ödenmek üzere tespit 
olunarak ödenmeye hazır hale getirildiği, 

1 . 3 . 1970 tarihinden önce bağlanmış emek
li, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim 
aylıklarına aynı kanunun geçici 3 ncü maddesi 
uyarınca % 50 oranında avans ilâve edildiği bu 
avansın tediyesi için ek çekler düzenlenip, ilgili 
bankalar aracılığıyle hak sahiplerine gereken 
ödemelerin yapılmakta olduğu, 

Sözü edilen kanunun geçici 4 ncü maddesi 
uyarınca vatanî hizmet tertibinden aylık alan
lardan, aylıkları % 100 oranında artırılanların 
farkları kendilerine ödendiği, 

1 . 3 . 1970 tarihinden önce bağlanmış emek
li, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve ye
tim aylıklarının yükseltilmesinde uygulanacak 
esasların Bakanlar Kurulunun 30 . 12 . 1971 gün 
ve 7/3624 sayılı Kararı ile tespit edilmesi üze
rine, bunların da yaş sırasına göre hemen yük
seltme işlemlerine başlandığı, 1425 sayılı Kanu
nun geçici 3 ncü maddesinde, bunların yükselt
me işlemlerinin, yükseltme esaslarının Bakanlar 
Kurulunca tespiti tarihinden itibaren 1 yıl için
de bitirilmesi öngörüldüğünden, bunu teminen 
yükseltme esaslarının tespiti, bunun akabinde 
Sandığın, bu işlerle ilgili üniteleri personeli nor
mal çalışma saatleri dışında da çalıştırılmaya 
başlanıldığı, 1972 malî yılı Bütçe Kanununun 
22 nci maddesi ile verilen imkândar yararlanıla
rak halen Bakanlığın ilgili üniteleri personeline 
hafta tatili ve resmî tatil günleri de dahil olmak 
üzere normal çalışma saatleri dışında haftada 20 
saat fazla çalışma yaptırıldığı, yükseltme işlem
lerinin kanunda öngörülen süre içerisinde biti
rilmesi, yukarda açıklanan tedbirler muvacehe
sinde mümkün olacağı, 

Bildirilmiştir. 

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
yukarıda açıklanan işarından anlaşılacağı üzere, 
1970 ve 1971 yıllarında fazla miktarda olan 
emeklilik taleplerine ait muameleler tamamlan
mış, eski aylıkların yükseltme işlemlerine de sü
ratle devam olunmaktadır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 
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Benizyatağı ve Okyanus tabanı ile bunların altındaki topraklara Nükleer Silâhların ve diğer 
kitle imha silahlarının yerleştMlmesinin yasaklanmasına dair Andlaşmanın onaylanmasının 

uygnn bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emarrallah Çelebi 
Kadri Kaplan ' 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakul er 
AFYON KAHAHtSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiç 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Â ü f Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettim Coşkun 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

Üye sayısı 
Oy vereı iler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çokinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
113 
113 

0 
0 

68 
2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL | 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâeddin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

I. Sabri Çağlayarıgil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nakit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Alı Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafk Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
tSalîim Haaerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 
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ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
1 Ahmet Nusret Tuna 

9 — 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil öamen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahınan Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Eıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğln 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 
Mehmet özıgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (İB.) 
Mehmet ÜnaMı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Maclt Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk.V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahımelt Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 

[Oya kafolmty anlar] 
Nuri Demirel 
Cemalettin Inkaya 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğhı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Sır l ı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1 Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
NâEim înebeyli 

Selâhattin Babüroğlu 
Sait Naci Ergin 
Vahap Güvenç 
Fahri Konıtürk 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üç ok 
Ragıp Üner 

SİVAS 
Adil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestâlei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı (1.) 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Nihat Erim 
Mehmet İzmen 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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GÜNDEMİ 

53 NCÜ BİRLEŞİM 

27 . 4 . 1972 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî 

Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
iskân komisyonlarında açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim. 

P> - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

P, - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet 'Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

Perşembe 

15,00 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda 'Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

V 
İKİ DKFA GfiRÜŞÜLKCKK İŞLBJi 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

P> - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Denizyatağı ve okyanus tabanı ile 
bunların altındaki topraklara nükleer silâhların 
ve diğer kitle imha silâhlarının yerleştirilmesi
nin yasaklanmasına dair Andlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet 'Senatosu Millî Savunma ve Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı (Millet Meclisi : 1/484; Cumhuriyet Senato
su : 1/68) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1972) 

2. _ 394 sayılı Hafta Tatili hakkındaki Ka
nunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifinin, Millet Meclisince kaimi 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 2/614; 
Cumhuriyet Senatosu : 2/17) (S. 'Sayısı : 91) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1972) 





Toplantı: ıı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 0 

Denizyatağı ve okyanus tabanı ile bunların altındaki topraklara 
nükleer silâhların ve diğer kitle imha silâhlarının yerleştirilme
sinin yasaklanmasına dair Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/484; C. Senatosu : 1/68) 

(Not ; M. Meclisi S. Sayısı : 497) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 4 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3681 

•CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 4 . 1972 tarihli 67 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, Denizyatağı ve Okyanus Tabanı ile Bunların Altındaki Topraklara Nükleer Si
lâhların ve Diğer Kitle İmha Silâhlarına Yerleştirilmesinin Yasaklanmasına dair Andlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 21 . 5 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 31 . 3; 3, 6 . 4 1972 tarihli 64, 65 ve 67 nci birleşimlerinde Ö7icelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 497) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

11 . 4 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 6 . 4 . 1972 tarihli 67 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, Denizyatağı ve Okyanus Tabanı ile Bunların Altındaki Topraklara Nükleer Si
lâhların ve Diğer Kirtile İmha Siılâhlaırifnıtn Yerleştirilmesinin Yasaklanmasına dair Andlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun taısanısa, ügıiiUi Hiiikümert teansileilıerisndın de işti
rakleriyle, Komisyonumuzda görüşüldü. 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Karar No. : 2 
Esas No. : 1/68 



Tasarı gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da benimsenerek, Millet 
Meclisince kabul edilen metnin aynen kabul edilmesine, 

Havalesi gereğince, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulmasına karar vermiştir. 

Başkam._ İBaşkanvekili Kâitiip 
Nevşehir İstanbul Samsun Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

î. §. Atasağun C. Yıldırım E. İşıklar F. Korutürk 

Konya İçel Mardin 
O. N. Canpolat T. Özdolay A. Saraçoğlu 

Dışişleri, Turiam ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumh uriyet S e natosu 
Dışişleri, Turizm ve 18 . 4 . 1971 
Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/68 
Karar No. : 5 

Yiiksefe Başkanlığa 

Millet Meclisinin [6 'Nisan 1972 tarihli 67 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Denizyatağı ve Okyanus Tabanı ile bunların altındaki topraklara Nükle
er silâhların ve diğer ikitle imha silâhlarının yerleştirilmesinin yasaklanmasına dair Andlaşmamn 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında karam 'tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 7 Ni
san 1972 'tarihli ve 3681 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu ıBaşkanlığma gönderilmekle Ko
misyonumuzun 18 Nisan 1972 tarihli Birleşiminde Hükümet .adına Dışişleri ve Millî iSavunma Ba
kanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve imüzaikere olundu. 

I - 'Tasarı, Denizyatağı ve Okyanus Dibi ile Bunların .Altındaki Topraklara Nükleer Silâhla
rın ve Diğer Kitle İmha Silâhlarının yerleştirilmesinin yasaklanmasına dair :Andl:aşmanın onaylan
masının uygun bulunmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde ifade (edildiği üzere, Denizyatağmın sırf barışçı maksatlara, tahsisi ve 
bu sahaların nükleer ve ıdiğer kitle imha silâhlar: ndan arındırılması amaciyle 'milletlerarasında 
bir aııcll a sınanın gerçekleştirilebilmesi için Birleşmiş Milletlerde, Cenevre Silâhsızlanma (Komite
sinde son üç yıl içinde yoğun çalışmalar ya.pılmış ve müzakereler isoııucunda işbu tasarıya esas 
«Denizyatağı ve Okyanus Dibi ile bunların Altındaki Topraklara Nükleer ve diğer [Kitle İmha Si
lâhlarının yeıdeştirilmesmln yasaklanmasına dair Andlaşma imza. Gidilmiştir. 

İşbu 'Andlaşma hükümleri uyarınca 12 millik karasuları şeridinin dışında kalan deınizy?/ağı 
ve okyanus dipleri ile bunların altındaki topraklara nükleer silâh ve başka nevi kitle tahrip silâh
larının yerleştirilmesini ve özellikle bu silâhların depolanması, 'denenmesi ve kullanılması amacına 
matuf yapıların, atış rampalarının veya. her hangi başka tesislerin kurulmasını yasaklamaktadır. 

Onbir maddeden meydana gelen ve başta, nükleer güce sahip ülkelerin ide dâhil olduğu 89 dev
let tarafından imzalanan Andlaşma., Komisyonumuzca, ülkemizin siyasal prensipleri ve uygula
ması ve millî savunma gerekleri yönünden mütalâa edilmiş ve Hükümet temsilcilerince yapılan 
açıklamaları da değerlendirerek ülkemizin siyasal prensiplerine uygun bulunduğu ve Millî Sa
vunma gereklerimiz yönünden ide sakıncalı olmadığı, millî hâkimiyet ilkesini de ihlâl -etmediği ka-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 90) 
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nısıııa varılarak, işbu andlaşnıaıım onaylanmasının uygun bulunduğuna dair tasarı Komisyon üye
lerinin mevcudunun ittifakiyle Komisyonumuzca da 'benimsenmiştir. 

II - <Alillet (Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü .maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının mahiyeti gözetilerek Genel Kıırukla öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için istem
de bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek 'Başkanlığınıza saygı ile sunulur. 
Başkan 
Bursa 

İ. S. Çağlan an gil 

Niğde 
11. A. Göktürk 

Giresun 
/. Topaloğlıı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. H. Ürgüplü 

ro±. lantıda bulunamadı • 

Bask an vekili 
Ankara 

/ / . 0. Bekata 

Samsun 
F. Tcvetoğhı 

Bursa 
S. l'rdl 

Tekirdağ 
C. Tarlan 

Sözcü 
İstanbul 
E. Adalı 

Kâtip 
'Manasa 

O. Karaosmanoğlu 

Ankara Trabzon 
M. Vural E. Zaloğkı 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda ^bulunamadı 

Konya 
*Sf. Çumrah 

Tabiî Üye 
E. Acun er 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
A. Yıldız 

T oplantıda bulunanı adı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 90) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Denizyatağı ve Okyanus Tabanı 
ile Bunların Altındaki Toprak
lara Nükleer Silâhların ve Diğer 
Kitle İmha Silâhlarının Yerleş
tirilmesinin Yasaklanmasına dair 
Andlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında. 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümet imiz 
tarafından 25 Şubat 1971 tari
hinde Londra, Vaşfcıgton ve 
Moskova'da imzalanan «De
nizyatağı ve okyanus tabanı 
ile 'bunların altındaki toprak
lara nükleer silâhların ve di
ğer kitle imha silâhlarının 
yerleştirilmesinin yasaklanma
sına dair Andlaşma» nıa onay
lanması uygun 'bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanım ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

_ . 4 — 

Millî Savunma Komisyonunun 
kaJbul ettiği metin 

Denizyatağı ve Okyanus Tabanı 
ile Bunların Altındaki Toprak
lara Nükleer Silâhların ve Diğer 
Kitle İmha Silâhlarının Yerleş
tirilmesinin Yasaklanmasına dair 
Andlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kaJbul ettiği 1 nci madde 
aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kaibul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Denizyatağı ve Okyanus Tabanı 
ile Bunların Altındaki Toprak
lara Nükleer Silâhların ve Diğer 
Kitle İmha Silâhlarının Yerleş
tirilmesinin Yasaklanmasına dair 
Andlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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DENİZYATAĞI VE OKYANUS DİBİ İLE BUNLARIN ALTINDAKİ TOPRAKLARA NÜKLEER 
SİLÂHLARIN VE DİĞER KİTLE İMHA SİLÂHLARININ YERLEŞTİRİLMESİNİN YASAKLAN

MASINA MÜTEDAİR ANDLAŞMA 

İşbu Andlaşmaya Taraf olan Devletler, 
Denizyatağınm ve Okyanus dibinin araştırılması ve barışçı amaçlarla kullanılmasında kaydedi

len ilerlemeleri insanlığın müşterek menfaatine olduğunu kabul ederek, 
Denizyatağı ve Okyanus dibinde nükleer silâhlanma yarışının önlenmesinin, dünya barışının 

muhafazasına, milletlerarası gerginliğin azaltılmasına ve devletler arasında dostane münasebetlerin 
takviyesine yararlı olacağını göz önünde tutarak, 

İşbu Andlaşmanm, denizyatağı ve Okyanus dibi ile bunların altındaki toprakların silâhlanma ya
rışının dışında tutulması yolunda bir adım teşkil ettiğine kani olarak, 

İşbu Andlaşmanm sıkı ve etkili bir milletlerarası kontrol altında genel ve tam bir silâhsızlanmaya 
doğru 'bil' adım teşkil ettiğine kani ve İni amaçla müzakerelere devama azimli bulunarak, 

İşbu Andlaşmanm devletler hukuku esaslarına uygun olarak ve açık denizlerin serbestliğini ih
lâl etmeksizin, Birleşmiş Milletler Yasasının amaç ve prensiplerini tervicedeceğine kani olarak, 

Aşağıdaki hususlar üzerinde mutabakata varmışlardır : 

Madde : I 

1. İş/bu Andlaşmaya Taraf olan Devletler, Ancllaşmaniın II. maddesinde tarif edilen denizyatağı 
bölgesinin dış sınırı ötesinde, denizyatağı ve Okyanus dibi ile bunların altındaki' topraklara nükleer 
silâh veya başka nevi kitle imha silâhlarını özellikle bu silâhların depolanması, denenmesi veya kul
lanılması amacına mahsus yapılar, atış rampalan veya her hangi başka tesisleri yerleştirmemeyi ve 
kurmamayı taahhüdederler. 

2. İşbu maddenin 1 ne i fıkrasındaki taahhütler, aynı fıkrada temas edilen denizyatağı bölge
sini de kapsıyacak, ancak, bu denizyatağı bölgesi içinde sahildar Devlete ve karasuları altındaki 
denizyatağma uygulanmıyacaktır. 

3. İşbu Andlaşmaya Taraf olan devletler, her hangi bir Devletin işbu maddenin 1 nci fıkrasın
da bahse konu faaliyetlerde bulunmasına yardım, teşvik ve imale de bulunmamayı ve diğer her 
hangi bir şekilde bu gibi faaliyetlere katılmamayı taahhüdederler. 

Madde : II 

İşbu Andlaşma bakımından, denizyatağı bölgesinin 1 nci maddede bahse konu dış sınırı, 29 Ni
san 1958 de Cenevre'de imzalanan Karasuları ve Bitişik Bölge hakkındaki Sözleşmenin II nci kıs
manda zikredilen 12 millik bölgenin dış sınırı ile aynı hatta nihayete erecek ve mezkûr Sözleşme-

i"'nin 1 nci kısmının II nci bölümündeki hükümlere ve devletler hukukuna uygun olarak ölçülecek-
} tir. 

Madde : III 

1. İşbu Andlaşmanm amaçlarını terviç ve hükümlerine riayeti temin etmek üzere, Andlaşma
ya Taraf olan her Devlet, Andlaşmaya Taraf olan diğer devletlerin, I noi maddede belirtilen sınır
ların ötesinde, denizyatağı ve Okyanus dibi ve bunların altındaki topraklardaki faaliyetlerini, bu 
faaliyetleri engellememek şartiyle, gözlem yoluyla denetlemek hakkına sahibolaca'ktır. 

2. Bu nevi gözlemlerden sonra da, Andlaşma ile kabul edilen taahhütlerin yerine getirilmedi
ği hususunda mâkul şüpheler baki kalırsa, şüpheleri olan Taraf Devletle şüphe doğuran faaliyet
lerden sorumlu olan Taraf Devlet, bu şüpheleri izale maksadiyle istişarelerde bulunacaklardır. 
Şüpheler devam ettiği takdirde, böyle şüphelere sahibolan Taraf Devlet diğer Taraf Devletleri du-
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ramdan haberdar edecek ve ilgili Taraflar eşyaların, yapıların, tesislerin, ve normal olarak I ııci 
madde kapsamına dâhil ediiehileeek diğer imkân ve vasıtaların gereği şekilde teftişi de dâhil olmak 
üzere, mutabık kalınacak denetleme usulleri üzerinde işbirliği yapacaklardır. Faaliyet bölgesinde 
bulunan Taraflar ile her hangi bir sahildar Devlet veya bu yolda talepte bulunan her Taraf bu is
tişarelere ve işbirliğine katılmak hakkına sahiptir. Munzam denetleme tedbirlerinin tamamlanma
sını mütaakıp bu prosedürü başlatan Tarafça diğer Taraflara gerekli rapor dağıtılacaktır. 

3. Mâkul şüphelere sebebolan faaliyetlerden sorumlu olan Devletin kimliği eşya, yapı, tesis 
veya diğer imkân ve vasıtaların gözetlenmesi yoluyla tesbit edilemezse şüpheleri olan Taraf, faa
liyet bölgesinde bulunan Taraf Devletleri veya diğer her hangi bir Taraf Devleti durumdan haber
dar edecek ve bu Taraf Devletler nezdinde gerekli tahkikatta bulunacaktır. Tahkikat sonunda 
belli bir Taraf Devletin bu faaliyetlerden sorumlu olduğu tesbit edilirse, bu Taraf Devlet diğer Ta
raflarla işbu maddenin 2 ııci fıkrası uyarınca istişare ve işbirliğinde bulunacaktır. Tahkikat sonun
da bahis konusu faaliyetlerden sorumlu olan Devletin kimliği tesbit edilemezse bu takdirde tah
kikatta bulunan Taraf Devlet, faaliyet bölgesinde bulunan Taraflar ile, işbirliği arzusu izhar eden 
her sahildar Devleti veya her hangi diğer bir Tarafı davet etmek suretiyle teftiş usulü de dâhil ol
mak üzere munzam denetleme usullerine başvurabilecektir. 

4. İşbu maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları uyarınca yapılan istişare ve işbirliği, bahse konu fa
aliyetlerle ilgili şüpheleri izale etmez ve Andlaşma ile kabul edilen taahhütlerin-yerine getirilmediği 
hususunda ciddî bir istifham kalırsa, Taraf Devletlerden her biri Birleşmiş Milletler Yasası hüküm
leri gereğince meseleyi Yasaya göre karar alabilecek olan. Güvenlik Konseyi önüne götürebilir. 

5. Bu madde uyarınca yapılacak denetleme Taraf Devletlerin kendi imkân veya vasıtalariyle 
veya diğer her hangi bir Taraf Devletin tam veya kısmi yardımı ile veyahut da Birleşmiş Milletler 
çerçevesi içinde uygun görülebilen milletlerarası usullerle ve Yasaya uygun olarak yürütülebilir. 

6. Bu Andlaşma uyarınca yapılacak denetleme faaliyetleri diğer Taraf Devletlerin faaliyetlerini 
engellemiyecek ve açık denizlerin serbestliği ve sahildar Devletlerin kıta sahanlıklarını araştırma 
ve işletme faaliyetlerine ilişkin hakları dâhil olmak üzere devletler hukukunca tanınan haklara ria
yet edilerek yürütülecektir. 

Madde : IV 

Bu Andlaşnıanm hiçbir hükmü her hangi bir Taraf Devletin, karasuları ve bitişik bölge hak
kındaki 1958 Sözleşmesi de dâhil, mevcut milletlerarası sözleşmeler muvacehesindeki veya böyle 
Taraf bir Devletin, sahillerinin açıklarındaki sular üzerinde, bu arada karasuları ve bitişik böl
geler veya kıta sahanlıkları dâhil olmak üzere denizyatağı ve okyanus dibine dair ileri sürdüğü 
hak ve taleplerin veyahut da diğer bir Devlet tarafından öne sürülen hak ve taleplerin tanımp ta
nınmaması ile ilgili tutumunu destekler veya haleldar eder şekilde yorumlanamaz. 

Madde : V 

Bu Andlaşmaya Taraf olan Devletler, denizyatağı, okyanus dibi ve bunların altındaki toprak
lar üzerinde silâhlanma yarışının önlenmesi için, silâhsızlanma alanında alınabilecek diğer tedbir
ler hakkında iyi niyetle müzakerelere devam etmeyi taabmklederler. 

Madde : VI 

Andlaşmaya Taraf her Devlet Andlaşmada değişiklik yapılmasını teklif edebilir. Değişiklikler, 
bunları kabul eden Taraf Devletler için Andlaşmaya Taraf Devletlerin çoğunluğu bu değişikliği ka
bul ettiğinde, bundan sonra kabul eden Taraf Devletler için de kabul tarihinden itibaren yürür
lüğe girecektir. 
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Madde : VII 

Bu Andlaşmanm yürürlüğe girmesinden beş yıl sonra, dibacede belirtilen amaçların ve And
laşma hükümlerinin gerçekleşmekte olup olmadığını tesbit maksadiyle. Andlaşmanm işleyiş şekli
mi gözden geçirmek üzere İsviçre'nin Cenevre seli rinde An di aşmaya Taraf olan Devletlerden müte
şekkil bir konferans akdedilecektir. Bu inceleme teknolojik gelişmeleri dikkate alacaktır. İncele
me konferansı, konferansa iştirak eden Tarafların çoğunluğunun görüşüne uygun olarak yeni 
bir konferansın toplanıp toplanmamasına karar verecek ve toplanmasına karar verildiği takdir
de bunun zamanını tâyin edecektir. 

Madde : VIII 

Andlaşmaya Taraf her Devlet, Andlaşma konusuna giren olağanüstü olayların ülkesinin yük
sek menfaatlerini tehlikeye düşürdüğüne karar verirse, millî egemenliğini kullanarak Andlaşma-
dan çekilmek hakkına sahibolacaktır. Bu takdir,1e Andlaşmaya Taraf bütün Devletlere ve Birleş
miş Milletler Güvenlik Konseyine çekilme kararı hakkında üç ay önceden ihbarda bulunacaktır. 
Söz konusu ihbar Taraf Devletin yüksek menfaatlerini tehlikeye sokmuş saydığı olağanüstü olaylar 
hakkında bir beyanı ihtiva edecektir. 

Madde : IX 

Bu Andlaşmanm hükümleri, Andlaşmaya Taraf olan Devletlerin nükleer silâhlardan arınmış 
bölgeler tesis eden milletlerarası Andlaşmalardan doğan veeıibelcrini hiçbir şekilde etkilemiye-
cektir. 

Madde : X 

1. Bu Andlaşma bütün Devletlerin imzasına açık olacaktır, Andlaşmayı işbu maddenin ?> ncü 
fıkrası uyarınca yürürlüğe girmesinden evvel imznlamıyan her Devlet Andlaşmaya her zaman ka
tılabilir. 

2. Bu Andlaşma, münızi Devletlerin onayına tabi olacaktır. Onay veya katılma belgeleri işbu 
Andlaşmada Depoziter Hükümetler olarak tâyin edilen Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britan
ya ve Kuzey İrlanda. Birleşik Krallığı ve Sovyet Sosyalist Cuhmuriycderi Birliği hükümetlerine 
tevdi edilecektir. 

3. Bu Andlaşma Hükümetleri Depoziter olarak tâyin edilen Devletler dâhil yıirmiiki hüküme
tin onay belgelerini tevdiıini mütaakıp yürürlüğe girecektir. 

4. Onay veya katılma belgelerin Andlaşmanm yürürlüğe girmesinden sonra, tevdi eden Dev
letler için Andlaşma onay veya katılma belgelerinin tevdii tarihinden itibaren yürürlüğe gire
cektir. 

5. Depoziter Hükümetler, Andlaşmayı onaylamış ve Andlaşmaya katılmış bulunan bütün hü
kümetleri, her imza tarihi, her onay veya hatılına belgesinin tevdii tarihleri, işbu Andlaşmanm 
yürürlüğe giriş tarihi ve diğer ihbarların almış tarihleri hakkında vakit geçirmeden haberdar 
edeceklerdir. 

6. İşbu Andlaşma Depoziter Hükümetler tarafından Birleşmiş Milletler Yasasının 102 nci 
maddesi uyarınca tescil ettirilecektir. 

Madda : XI 

Cince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İsponyolca metinleri aynı derecede geçerli olan işbu And
laşma Depoziter Hükümetlerin arşivlerinde, muhafaza edilecektir. İşbu Andlaşmanm usulüne uy-
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gun olarak tasdik e'dilmds suretleri Depoziter Hükümetler tarafından Andlaşmayı imzahyan ve 
katılan Devletlere gönderilecektir. 

Bu hususları mübeyyin olarak, aşağıda imzaları bulunan yetkili temsdlciler Andlaşmayı imza
lamışlardır. 

1971 yılının Şubat ayınm onbirinci günü Londra, Moskova ve Washington'da üç nüsha olarak 
düzenlenmiştir. 
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Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı • 

394 sayılı Hafta Tatili hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin, Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 2 /614; C. Senatosu : 2 /17) 

(Not : Milet Meclisi S. Sayıfeı : 507) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 4 .1972 

Kanunlar Müdürlü ğü 
Sayı : 5120 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 17 . 4 . 1972 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kaibui edilen, 394 sayılı Hafta Tatili hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

S ot : Bu teklif 2-1.1. 1972 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 17 . i . 1972 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 507) 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriye t Senatos u 
Sosyal İşler Komisyonu 20 . 4 .1972 

Esas No. : 2/17 
Karar No. : 5 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 4 . 1972 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oyla kabul edilen, 394 sayılı Hafta Tatili hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teiklifi, Komisyonumuzun 20 . 4 . 1972 tarihli Birleşiminde ilgili Hükümet 
temsilcisinin de iştirakiyle tetkik ve müzâkere edildi. 

Kanun teklifinin genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve ilgili Hükümet temsilcisinin de ver
diği tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde; 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu eski bir maziye sahip 
bulunmaktadır. Bugün memleketimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini karşılamaktan da uzak 
bulunduğundan, bu meyanda turizm hareketleri bakımından dünyadaıki büyük ilerlemelere ayak 
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uydurmak ve memleketimizin birçok bölgelerinde hissedilir derecede artan yabancı ve yerli turist 
akınının ihtiyacını adı geçen kanunun 4 ııcü maddesine ilâve edilecek fıkra karşılıyacaktır. 

Turizmde, turistik, hediyelik ve hâtıra eşyaları satışı konusunun memleketimize döviz getirme
si bakımından da günün şartlarına cevap vermiyen 394 sayılı Hafta Tatili Kanununun 4 neü mad
desinde yapılacak değişiklikle, iç turizmi de teşvik edeceği gerekçesiyle turistik eşya satanların 
istisna hükmünden yararlanması hususu göz önünde bulundurularak hazırlanmış bulunan kanun 
toklifi yerinde görülerek, mezkûr kanunun Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle 
kabulü ile öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başjkan 
Burdur 

F. Kınaytürk 

Sözcü 
İzsmir 

31. Bozoklaı 

İstanbul 
M. Alkole)j 

Kâtip 
Klavseni 

/S. Turan 

Samsun 
R. Isıtan 

Erauruın 
E. S omun oğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

391 say ıh Hafta Tatili hakkındaki Kanunun 
1 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanını teklifi 

MADDE 1. — 394 sayılı Hafta Tatili bak
landaki Kanunun 4 ncü maddesine aşağıdaki 
(I) fıkrası eklenmiştir : 

I) Turistik, hediyelik ve hâtıra eşya satan 
ticarethane ve müesseseler, 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

SOSYAL İSLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

391 saydı Hafta Tatili hakkındaki Kanunun 
/ ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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